GRASS Vetikate jätkusuutlik
kasvatamine Läänemeres

Pilt 1 Põisadru (Fucus vesiculosus).

Ülevaade

Jätkusuutliku
vetikate kasvatuse
edendamine
Makrovetikad ehk merevetikad on lihtsad
taimelaadsed organismid, mida leidub kogu
maailmas. Need kasvavad peamiselt rannajoonel,
ent neid esineb ka magevee ökosüsteemides nagu
jõed ja järved. Makrovetikad jagatakse kolme
peamisse rühma: rohe-, pruun- ja punavetikad.
Makrovetikate tööstuse ülemaailmne väärtus on praegu
rohkem kui 6 miljardit USA dollarit (FAO 2019), millest
85% moodustavad inimestele tarbimiseks mõeldud
toiduained (FAO 2018). Viimase kümne aasta jooksul on
makrovetikate
ülemaailmne
kasvatamine
kahekordistunud aastase tootluseni 32 miljonit tonni
värsket massi (FW – ingl fresh weight), samal ajal kui
looduslike makrovetikate saak on jäänud samaks 1
miljoni tonni FW juurde aastas (FAO 2019). Ühenduse
Seaweed for Europe Coalition (2020) andmetel peab
Euroopa merevetikate tootmine kiiresti kasvama
praeguselt 300 000 tonnilt FW-lt (2020) 8 miljoni tonni
FW-ni 2030. aastaks, et katta 30% Euroopa
merevetikatööstuse vajadustest, mille hinnanguline
turuväärtus on 2030. aastaks 9,3 miljardit eurot.

Makrovetikate ehk merevetikate
kasulikkus
MAKROVETIKATE BIOMASS ON paljude bioaktiivsete
ainete allikas. Oluliste makrovetikate lõppkasutusalade
hulka kuuluvad meditsiinitooted, toit (otsetarbimine,
toidu koostisosad, toidulisandid ja lisaained), sööt ja
söödalisandid, kosmeetika, bioplast, väetised ja
põllumajanduslikud
biostimulandid
ning
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biokütused/biogaas. Tänu nende suurele valgu, sobivate
aminohapete, antioksüdantide ja vitamiinide sisaldusele
saavad inimesed makrovetikatest väga palju kasu
(SAPEA 2017).
VÄGA OLULINE ON SEE, et makrovetikate
kasvatamiseks ei ole vaja maad, väetisi ega magevett.
Makrovetikate
kasvatamine
võib
leevendada
eutrofeerumist ja parandada vee kvaliteeti toitainete
sidumise kaudu. Vetikate kasvatamine leevendab
kliimamuutusi vetikate biomassi CO2 sidumise kaudu.
Ühenduse Seaweed for Europe (2020) andmetel võib 27
300 hektaril laiuvates makrovetikafarmides seonduda
20 000 tonni lämmastikku, 2000 tonni fosforit ja 5,4
miljonit tonni CO2. Kokkuvõttes võivad makrovetikad
mõjutada märkimisväärselt erinevate jätkusuutlike
toiduohutuse, inimeste tervise ja keskkonna heaolu
arengusihtmärkideni jõudmist lisaks jätkusuutliku sinise
majanduse kasvu võimaluste pakkumisele.

Kasvatamise ja saagikoristuse hetkeseis
Euroopas, sealhulgas Läänemeres
EUROOPAS on looduslike makrovetikate kogumisel pikk
traditsioon ning see on praeguseni tonnaažilt
märkimisväärselt suurem kui kasvatustööstusel.
Makrovetikaid kogutakse peamiselt ühendite, näiteks
alginaadi eraldamise eesmärgil. Rannajoonel kasvavate
vetikate ja looduslike makrovetikate populatsioone on
kasutatud ka värske toidu, loomasööda ja väetistena
ning kaaliumarbonaadi, joodi ja vetikates esinevate
polüsahhariidide eraldamiseks. Praegu on kõige
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Pilt 2. Makrovetikate kogumisel on pikk traditsioon.

lääneosas (Taani väinade läheduses) on üksikud
kaubandusfarmid, mille peamised sihtliigid on
Saccharina latissima, Palmaria palmata ja Laminaria
digitata.

Edasine uurimustöö ja parem regulatsioon
EDASINE UURIMUSTÖÖ ja uuenduslikud tegevused on
vajalikud erinevate vetikaliikide kasutusvõimaluste
avastamiseks, et arendada kasvatusmeetodeid
tooteohutuse tagamiseks ning vastu tulla tarbijate
vajadustele. Makrovetikad on nii biomajanduse
ressurss kui ka potentsiaalsed keskkonnakorralduse
tööriistad. Kõik Balti riigid peaksid allkirjastama ja
toetama manifesti UN Global Compact Seaweed
Manifesto (2020), mis on esimene ülemaailmne
merevetikatega seotud arusaamade memorandum.

kiiremini arenev makrovetikate segment Euroopas
tervisliku supertoidu valdkond ja makrovetikatest
saadud toidulisandeid pakutakse toidupoodides järjest
rohkem. Kosmeetikatootjad on samuti üha enam
huvitatud makrovetikatest eraldatud bioaktiivsetest
ühenditest. Makrovetikatest saadud toiduainete turul
Euroopas domineerivad endiselt sissetoodud tooted
(FAO 2019), ent kohalikud Euroopa makrovetikaliigid
muutuvad üha olulisemaks (nt Barbier et al. 2019).
Makrovetikate kui toormaterjali nõudluse kasv on
Euroopas
lisaks
traditsioonilisele
kalakasvatustööstusele
suurendanud
huvi
makrovetikate kasvatamise suhtes, kusjuures huvitatud
on ka mitmed idufirmad. Pruunvetikaid, nagu
Saccharina latissima, Laminaria digitata, Laminaria
hyperborea ja Ascophyllum nodosum, kogutakse ja
kasvatatakse praegu (2020) näiteks Prantsusmaal,
Šotimaal, Norras, Taanis ja Rootsi läänerannikul.
SUUREM OSA BALTI RIIKIDEST mainivad vetikaid sinise
biomajanduse strateegiates. Teadlased ja ettevõtted
näevad praegu organisme Furcellaria lumbricalis
(punavetikas), Fucus spp. (pruunvetikas) ja Ulva spp.
(rohevetikas) kui kõige suurema potentsiaaliga
makrovetikaliike
Läänemeres
kasvatamiseks.
Furcellaria lumbricalis’t (punavetikas) kogutakse Eestis,
et toota paksendajat furtsellaraani ja ka toiduvärve ning
selle kasvatusluba on praegu ootel. Fucus vesiculosus’e
(pruunvetikas, põisadru) kasvatamist on alustatud
Lõuna-Soomes plaaniga ehitada mere biopuhastusjaam
ning seda katsetatakse Saksamaal ja Taanis kosmeetika,
koetehnika ja oftalmoloogia rakendustes. Läänemere
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EUROOPA ja riiklike makrovetikate kasvatuse ning
makrovetikatest
saadud
toodetega
seotud
regulatsioonidega tuleb kaitsta tarbijaid ja keskkonda
ning samal ajal vältida jätkusuutlike uuenduste
pärssimist.
Valitsused
võivad
jätkusuutlikule
makrovetikatega seotud ettevõtlusele reeglite
koostamise
puhul
viidata
ülemaailmsetele
standarditele, peamiselt ASC-MSC meretoitude
standardile (Aquaculture Stewardship Council ja
Marine Stewardship Council 2018).
Makrovetikate
meres
kasvatamise
LITSENSEERIMISPROTSESS on keskse regulatsiooni
küsimus. Selle lubamine põhineb keskkonna- ja
veeseadustikul. ELi liikmesriikidele on kesksed
regulatsioonid mereala ruumilise planeeringu direktiiv
2014/89/EL, veepoliitika raamdirektiiv 2000/50/EÜ,
merestrateegia raamdirektiiv 2008/56/EÜ ja elupaikade
direktiiv 92/43/EMÜ. Mere mitmekülgset kasutust ja
sektoritevahelist sünergiat võib soodustada mereala
ruumilise planeeringuga: näiteks võib makrovetikate
kasvatus
paikneda
samas
kohas
avamere
tuuleparkidega. Vastandina kalakasvatusele võib

Pilt 3. Furcellaria lumbricalis ja pruun filamentne vetikas.
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makrovetikakasvatus parandada vee kvaliteeti
ökosüsteemis esinevate toitainete vähendamise teel.
Makrovetikad võivad olla osa integreeritud
multitroofse vesiviljeluse (IMTA – ingl Integrated MultiTrophic Aquaculture) süsteemist, milles makrovetikad
võivad siduda toitained, mis tekkivad kala- või
rannakarbikasvatuses. Makrovetikate kasvatamine on
Läänemere piirkonnas uus tegevusala ning Läänemere
maades ei ole see tegevus täpselt reguleeritud.
Paljudes riikides on vesiviljeluse litsenseerimisse
kaasatud paljud eri institutsioonid ja see protseduur
võtab palju aega. Makrovetikate kasvatamiseks on
vajalik ainukontroll ja IMTA load võimaluse korral isegi
föderaalriikides. Ministeeriumite ja lube väljastavate
institutsioonide ühisavaldus, milles väljenduks
makrovetikafarme soosiv hoiak, edendaks seda
ettevõtlust.
Makrovetikatoodete REGULATSIOONID on samuti
kõnealuse tööstuse arenguga seotud suur probleem.
Makrovetikatoodetega seotud Euroopa reeglite
parandamine ja täpsustamine on ELi peamine
ülesanne. Mõnede söödavate makrovetikaliikide uudse
toidu staatust (määrus 2015/83/EL) ei ole veel hinnatud
ja täpsustatud. Ühtsed ohutusreeglid on vajalikud
makrovetikatest
saadavas
toidus
esinevate
raskemetallide ja mürkide suhtes (komisjoni määrus
2006/1881). Kalatoodete sildistamisreeglid (määrus
2013/1379/EL) ei ole sobilikud makrovetikatoodetele ja
tervisenõuete põhjendus (määrus 2006/1924/EL) on
keerukas mistahes toiduettevõttele.
Makrovetikatoodete TURGU kujundavad suuresti ka
üldisemad regulatoorsed vahendid, mis mõjutavad kas
makrovetikatega varustamist või nende nõudlust.
Paljude makrovetikatoodete lisaväärtus seisneb

ressursikulukamate, suurema süsinikujäljega ja vähem
tervislike alternatiivide, nagu liha ja soja, asendamises.
Regulatoorne
raamistik,
mis
lisab
kaalu
jätkusuutlikkuse kriteeriumile, töötab nende kasuks:
• MAKROVETIKATE

kasvatamise ja loodusliku
kogumise
TUNNUSTAMINE
kompenseeriva
meetmena toitainete ja süsiniku emissiooni puhul
soodustab
multitroofsete
biosüsteemide
innovatsiooni. Lisaks biomassi müümisele võiks
vetikabiomassi tootjad saada tulu kaubanduslikest
tasaarveldustest.*

• AVALIKUD

HANKEREEGLID, mis lisavad kaalu
keskkonnakriteeriumitele,
laiendavad
ökouuenduslike
toodete
turgu.
Euroopa
hankereeglite poliisid põhinevad Euroopa ja riiklikel
seadustel, ent konkreetsed hankekriteeriumid
otsustatakse individuaalsete hankeüksuste tasandil.

• MAKSUSKEEMID,

mis
lisavad
kaalu
keskkonnakriteeriumitele,
soodustavad
jätkusuutlike toodete valmistamist. EL määrab
võimalike käibemaksumäära kategooriate arvu
(liikmesriigil võib neid olla kolm), ent maksumäärad
otsustatakse liikmesriikides.

• KAUBANDUSLEPPED ELi ja teiste riikide vahel või

kaubanduspiirangud võivad hõlmata kriteeriume,
mis soosivad jätkusuutlikke tooteid ja samal ajal
peatavad või limiteerivad mittejätkusuutlike toodete
impordi.
• TOETUSTE MAKSMISE LÕPETAMINE konkureerivale

suure süsinikusisaldusega toormaterjali tootmisele
vähendab jätkusuutlikumate toodete suhtelisi
hindu.

* Toitainete sidujate ja/või süsinikusidujatega seotud Euroopa kaubandussüsteemi puudumise korral võib kasutada riiklikke
kaubandusskeeme, et edendada jätkusuutlikku sinist biomajandust. Tasaarveldus viitab kinnitatud, sertifitseeritud ja registreeritud
üksusele, mis vastab lisatoitaine üksusele (Belinskij et al. 2018) või süsinikusisalduse vähendamisele. Usaldusväärse
tasaarveldussüsteemi loomise puhul on vajalikud täiendavad alguuringud, mis on eelistatult suunatud kasvatatud makrovetikate
biomassi tasaarvelduse väärtuse arvutamisele (Kostamo et al. 2020).

Pilt 4. Põisadru (Fucus vesiculosus).

3

GRASS kokkuvõte nr 1

Pilt 5. Aastased rohe-, pruun- ja filamentne punavetikas. Metsähallitus, 2010, Julia Nyström.
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